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Секція 1 

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ 
(ауд. 4-427 ) 

Керівник – Ящук І. П., 

доктор педагогічних наук, професор, 
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комунікативної професіограми фахівця. 
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практичної психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету (Україна) – Психологія конфліктів у професійній діяльності 

викладачів ВНЗ. 
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Науково-дослідної лабораторії освітніх компетенцій в умовах гетерогенності, 

доцент кафедри практичної психології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (Україна) – Вплив комунікаційних 

форм на формування соціальної ідентичності в умовах гетерогенності. 

Григорук Наталія Василівна, аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Номінації 

вітчизняних спортивних команд як засіб формування позитивного іміджу 

України у зарубіжних ЗМІ. 
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мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (Україна) – Шляхи виховання духовних цінностей особистості 

у творчій спадщині педагогів-просвітителів другої половини ХІХ століття. 

Діц Вікторія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Синонімічне 

багатство української мови як засіб формування професійної 
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стратегічних досліджень (Україна) – Форми маргінальності в 
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Духовність як основа етики ділового спілкування. 

Міхеєва Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету (Україна) – Розвиток професійної емпатії майбутніх учителів у 

системі фахової підготовки. 

Міщук Ірина Анатоліївна, вчитель польської мови Технологічного 

багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, м. Хмельницький (Україна) – 

Архетип як джерело розвитку особистості. 

Нестеренко Галина Олегівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(Україна) – Лінгвістична толерантність як чинник розвитку інклюзивної 

освіти. 

Отрох Наталія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна) – Інноваційні 

форми ділових документно-інформаційних комунікацій.  

Охмуш-Ковалевська Оксана Іванівна, викладач кафедри інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (Україна) – Мовні компоненти інформаційної 

культури педагога в гетерогенному освітньому середовищі. 

Петрук Наталія Кирилівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії та політології Хмельницького національного 

університету (Україна) – Українська духовність і філологічна культура. 

Ранюк Оксана Петрівна, викладач кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Професійне 

спілкування як важливий складник духовного розвитку філолога. 

Сиско Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету (України) – Особливості професійної адаптації практичних 

психологів у професійно-технічних навчальних закладах. 
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Сургунд Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету (Україна) – Психологічні чинники професійної мобільності 

майбутнього фахівця соціономічного профілю. 

Цінько Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри загального мовознавства та української філології Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

(Україна) – Розвиток духовності особистості як загальнолюдської цінності 

в контексті євроінтеграційних процесів. 

Яківчук Ольга Петрівна, магістрант Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (Україна) – Імідж сучасного керівника та його роль у 

формуванні колективу дошкільного навчального закладу. 

Янчишин Анатолій Миколайович, аспірант кафедри української 

філології Хмельницького національного університету (Україна) – Виховання 

купівельної активності громадян за допомогою рекламно-мотиваційних 

особливостей прагматонімів. 

Янчишина Яна Валеріївна, аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Використання 

етнолінгвістичних особливостей мікротопонімів Центральної Хмельниччини 

у виховному процесі. 

Ящук Інна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (Україна) – Шляхом відтворення етнічної історії 

сучасної держави: діяльність проскурівського польського педагогічного 

технікуму. 

 

Секція 2 

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

(ауд. 4 – 411) 

Керівник – Торчинський М. М., 

доктор філологічних наук, професор, 

секретар – Зубар Л. С., викладач 

 

Баранник Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри загального мовознавства та української філології 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка (Україна) – Роль курсу «Сучасна українська мова» у формуванні 

духовності студентів. 

Боятюк Олена Василівна, викладач кафедри інновацій та інформаційної 

діяльності в освіті Національного педагогічного університету імені 
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М. П. Драгоманова (Україна) – Білінгвізм та полілінгвізм як фактор 

комунікації в соціальних мережах.  

Вишневська Людмила Богданівна, аспірант Інституту мовознавства імені 

О. О. Потебні НАН України (Україна) – Критерії визначення фразеологічних 

інновацій у мові газетно-публіцистичних видань Польщі. 

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького 

національного університету (м. Вінниця) (Україна) – Лінгвокультурологічний 

аспект вивчення українського комунікативного синтаксису в XXст. 

Гавриш Марія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології Хмельницького національного університету (Україна) – 

Невербальна комунікація: лінгвокраїнознавчий аспект. 

Гонца Ірина Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Українсько-

польські мовні контакти в ономастиконі Черкащини. 

Гороф’янюк Інна Валентинівна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного 

університету (Україна) – Біблійні мотиви в подільських народних назвах 

рослин. 

Денисюк Василь Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Польські 

фразеологізми як джерело вивчення історії формування фразеологічного 

фонду української мови. 

Дубчак Володимир Васильович, аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Упорядкування 

вітчизняної ергонімії як засіб формування правописної вправності і 

патріотичного виховання (на матеріалі власних назв організацій та установ 

Хмельницької області). 

Жила Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Функціонування 

польських запозичень в адміністративно-територіальній термінології 

української мови. 

Зелінська Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Особливості 

функціонування полонізмів у художніх текстах староукраїнської мови. 

Зубар Людмила Степанівна, аспірант, викладач кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету (Україна) – Онімна 

лексика фантастичних творів як засіб формування духовності народу. 
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Коваль Яна Олександрівна, аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Прикладкові 

конструкції у структурі звертання до жінки у народних піснях. 

Коломієць Інна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Емотивна 

лексика сучасної української літературної мови: семантико-типологічний 

зріз. 

Кравченко Галина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології і культури Донецького національного 

університету (м. Вінниця) (Україна) – Семантична структура слова та 

культурно-національні конотації як об’єкт українсько-польської 

перекладацької діяльності. 

Ліщук Тетяна Дмитрівна, аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Вияв рівня духовного 

розвитку персонажа шляхом змалювання зовнішності: компаративний 

аналіз. 

Марєєв Дмитро Анатолійович, асистент кафедри загального 

мовознавства та української філології Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (Україна) – Вплив 

етнолінгвістичного простору на духовне виховання студентів. 

Маркоцка Магдалена (Magdalena Markocka), кандидат соціологічних 

наук, політолог, науковий співробітник кафедри соціології етнічних груп і 

регіоналізму в Інституті соціології Університету Кардинала Стефана 

Вишинського у Варшаві (Польща) – Język jako element kształtowania 

tożsamości jednostki i zbiorowości. 

Міколайчик Збігнев Казімєж (Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk), кандидат 

історичних наук, науковий працівник Інституту політичних наук 

Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Кооператор 

Міжнародного центру мультикультурного та міжрелігійного діалогу у 

Варшаві; член наукового товариства ім. Франциска Сальського, міський 

начальник поліції в Плоцьку (Польща) – Żargon policyjny we współczesnej 

polszczyźnie. 

Молодичук Ольга Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – 

Лінгвофольклористика як чинник формування духовної особистості. 

Павликівська Наталія Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного 

університету (Україна) – Неофіційний антропонімікон сучасних українських 

вояків АТО. 
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Ріднева Любовь Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

світової літератури та слов’янських мов Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Заимствованная 

лексика как средство художественной выразительности (на материале 

прозы Бориса Акунина). 

Січкар Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Україна) – Мовотворчість Тараса 

Шевченка як джерело формування та духовного розвитку особистості. 

Соколова Софія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(Україна) – Навчання української мови як спосіб презентації іноземцям 

духовних цінностей України. 

Станіславова Людмила Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету (Україна) – Польські та 

українські паремії і формування позитивного образу сучасної людини. 

Терещенко Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри слов’янської 

філології, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету (Україна) – Виховний потенціал 

власного імені в тексті української байки ХІХ ст. 

Тищенко Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор 

кафедри української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – До проблеми 

укладання словника полонізмів у східноподільському ареалі української мови. 

Торчинська Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету 

(Україна) – Фольклор як джерело формування етносвідомості (на матеріалі 

епіграфів). 

Фандуль Оксана Миколаївна, аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Моральні якості 

людини як мотиваційна основа українських прізвищ. 

Царалунга Інна Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології Хмельницького національного університету (Україна) – 

Писемні пам’ятки як засоби духовного розвитку особистості. 

Харченко Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна) – 

Синтаксис мовлення особи як її національний ідентифікатор. 

Шевчук Інна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і методики її навчання Уманського державного 
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педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Особливості 

вживання імперативних конструкцій в українських народних казках. 

Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, 

декан гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна) – Культура 

мови як вияв духовності особи. 

 

Секція 3 

ЛІТЕРАТУРА ЯК ЧИННИК ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

(ауд. 4 – 432 ) 

Керівник – Приймак І. В., 
кандидат філологічних наук, доцент, 

секретар – Байдюк О. І., аспірант 

 

Анікіна Інесса Валеріївна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри світової літератури та слов’янських мов Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – 

Гуманістичний зміст трагікомедій В. Шекспіра. 

Байдюк Ольга Іванівна, дисертант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Моральні основи 

творів А. Кримського. 

Грицева Антоніна Петрівна, Папушина Валентина Антонівна, 

кандидати філологічних наук, доценти кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Художня 

література як джерело естетичної культури студентів. 

Дем’янюк Марія Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філософії та політології Хмельницького національного університету 

(Україна) – Використання лаканівської топіки при дослідженні 

літературних текстів. 

Зарудняк Наталія Іванівна, викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Духовні аспекти 

проблеми митця і мистецтва у романі О. Де «Червона рута». 

Кикилик Аліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук кафедри 

української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (Україна) – Дитяча література як чинник духовного розвитку 

особистості. 

Козинський Леонід Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(Україна) – Духовні основи «Літопису Руського» в системі поетики 

середньовічного літописання. 
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Лисенко Алла Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка (Україна) – Формування 

духовного світу особистості у процесі вивчення літератури рідного краю. 

Лопушан Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української літератури Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова (Україна) – Духовні аспекти 

рустикального дискурсу української прози межі ХІХ – ХХ століть. 

Наконечна Олена Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – 

Проблема традиційних цінностей та їх трансформації у суспільній 

свідомості межі ХІХ – ХХ століть у повісті В. Леонтовича «Старе й нове». 

Нікітова Інна Іванівна, викладач кафедри української мови та літератури 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Україна) – Творчість 

Олександра Смотрича в контексті стильових напрямів, шкіл другої половини 

ХХ століття. 

Осіпчук Галина Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри світової літератури та слов’янських мов Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – 

Формування духовного світу особистості на заняттях із зарубіжної 

літератури: компаративний аналіз перекладів віршованих творів 

А. Міцкевича. 

Приймак Інна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології, заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету (Україна) – Жіноча 

проза кінця ХІХ – початку ХХ ст. у науково-критичній рецепції професора 

Івана Денисюка. 

Ружицька Ніна Анатоліївна, старший викладач, викладач-методист 

кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (Україна) – Сприяння моральному самовизначенню 

молодої людини на основі гуманістичних цінностей та ідеалів творчості 

Ліни Костенко 

Суслопарова Світлана Казимирівна, старший викладач кафедри 

перекладу та мовознавства Міжнародного гуманітарного університету 

(м. Одеса) (Україна) – Духовна складова конфлікту як твірної основи 

сюжету прози Павла Загребельного. 

Черевченко Вікторія Валентинівна, кандидат філологічних наук, 

викладач кафедри світової літератури та слов’янських мов Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Черевченко 

Олександр Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

світової літератури та слов’янських мов Уманського державного 
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педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Жанрово-

стильовий синкретизм роману С. Коллінз «Голодні ігри». 

Чередник Людмила Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Україна) – 

Біблійні мотиви в українській та польській літературах як  чинник духовного 

виховання. 

Швець Тетяна Миколаївна, викладач кафедри української мови та 

літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Україна) – 

Літературний щоденник Докії Гуменної як засіб відображення духовного 

розвитку письменниці. 

 

Секція 4 

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ 

ОСОБИСТОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ  

(ауд. 4 – 405) 

Керівник – Подлевська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

секретар – Карватюк О. Ю., викладач 

Березовська Ганна Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Формування 

духовної особистості студентів-філологів під час діалектологічної 

експедиції. 

Біницька Катерина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки і психології Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії, Біницька Олена Петрівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту освіти, проректор з економічних питань 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Україна) – Духовний 

розвиток особистості студента у контексті українсько-польських 

взаємозв’язків (на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії). 

Блажевич Ольга Іванівна, старший викладач, викладач-методист 

кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (Україна) – Формування комунікативно-мовленнєвої 

компетенції студентів у процесі вивчення літератури рідного краю. 

Горячок Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету 

(Україна) – Храми нашої душі: особливості духовного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Григоренко Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Освітньо-
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комунікативне середовище в аспекті підготовки майбутніх вчителів-

філологів. 

Дуденко Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – Формування 

духовної особистості студентів шляхом вивчення паремійного фонду на 

заняттях із синтаксису української мови. 

Жаровська Олена Петрівна, асистент кафедри стилістики української 

мови й журналістики Вінницького державного педагогічного університету 

(Україна) – Формування духовних основ патріотизму засобами мови в 

майбутніх учителів-словесників.  

Карватюк Ольга Юхимівна, викладач кафедри української мови та 

літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Україна) – 

Формування духовної особистості на уроках рідної мови. 

Коваль Таїсія Петрівна, старший викладач кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Духовний розвиток 

особистості засобами театрального мистецтва (з досвіду роботи 

студентського літературного театру «Глорія» кафедри української 

філології Хмельницького національного університету). 

Коханська Алла Олександрівна, аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету (Україна) – Екологічне виховання 

учнів і гідрохіміка (на матеріалі власних назв річок Поділля). 

Кузан Катерина Юзефівна, викладач кафедри світової літератури та 

слов’янських мов Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (Україна) – Формування мовної та національно-орієнтованої 

компетенцій у процесі вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна 

типологія української та польської мов». 

Кушнір Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мовної підготовки Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; Алексєєнко Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри 

мовної підготовки Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (Україна) – Формування міжкультурної мовної особистості 

іноземних студентів вищих навчальних закладів України. 

Миринюк Надія Іванівна, старший викладач, викладач-методист кафедри 

української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (Україна) – Духовний розвиток майбутніх учителів на уроках 

літератури. 

Пархета Любов Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна) – 

Формування морально-етичних переконань у студентів-філологів у процесі 

вивчення біографії письменників. 
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Петрюк Людмила Прохорівна, старший викладач, викладач-методист 

кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (Україна) – Виховання толерантності і патріотизму у 

студентів педагогічних коледжів під час вивчення фразеології української 

мови  

Пизель Пьотр, кандидат гуманітарних наук, доцент кафедри світової 

літератури та слов’янських мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Україна) – Формування комунікативної 

особистості студента на заняттях із польської мови. 

Подлевська Неля Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету (Україна) – Духовний розвиток особистості в умовах 

профільного навчання засобами мови. 

Поліщук Леся Борисівна, викладач кафедри світової літератури та 

слов’янських мов Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (Україна) – Теоретичні та практичні засади формування 

моральних цінностей у студентів художніми засобами (на матеріалі творів 

світової літератури періоду Античності). 

Поліщук Тетяна Володимирівна, вчитель польської мови Летичівського 

НВК № 2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» (Україна) – Процес становлення 

духовної культури учня на уроках польської мови. 

Філінюк Валентина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (Україна) – Ошляхетнення мовної особистості 

студентів-філологів засобами лексики національного змісту (на матеріалі 

сучасної поезії). 

Хворостовська Наталія В’ячеславівна, викладач кафедри практичної 

психології та педагогіки Хмельницького національного університету 

(Україна) – Фактори розвитку комунікативних умінь майбутнього вчителя. 

Цимбал Наталія Андріївна, кандидат філологічних наук, професор 

кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Україна) – Формування умінь і навичок 

культури мовлення студентів нефілологічних спеціальностей. 

Шатілова Олена Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства Кременчуцького національного університету імені 

М. Остроградського (Україна) – Навчання ділового спілкування в аспекті 

формування цілісної особистості студента. 

 

 

Секція 5 

ФІЛОСОФСЬКЕ І РЕЛІГІЙНЕ РОЗУМІННЯ ІДЕАЛУ 

ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА 
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У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ СВІТОГЛЯДНІЙ СИСТЕМІ 

(ауд. 4 – 434 ) 

Керівник – Лукаш Г. П., доктор філологічних наук, професор, 

секретар – Кутова С. О., , старший викладач кафедри української мови 

та літератури 

 

Антонюк Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології і культури Донецького національного 

університету (м. Вінниця) (Україна) – Державна культурна політика в 

контексті формування етнічної ідентичності. 

Зайонц Єжи (Jerzy Zając) – священик, кандидат соціологічних наук, 

науковий працівник Міжнародного центру міжкультурного та міжрелігійного 

діалогу Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, член 

Наукового товариства Франциска Салезія (Польща) – Czasopiśmiennictwo 

lokalne do 1918 r. ostoją języka i kultury oraz gwarantem duchowego rozwoju 

poszczególnych nacji ziem Ukrainy. 

Козаченко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри філософії та політології Хмельницького національного 

університету (Україна) – Архетип слова в слов’янській культурі. 

Копер Якуб (Jakub Koper), аспірант Інституту соціології Люблінського 

католицького університету (Польща) – Rola muzyki w doświadczeniu religijnym 

człowieka. Na przykładzie muzyki rockowej z przesłaniem chrześcijańskim. 

Краснікова Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології і культури Донецького національного 

університету (м. Вінниця) (Україна) – Соціокультурна динаміка духовної 

культури й особливості її вияву у професійній майстерності культуролога. 

Кутова Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри української 

мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(Україна) – Елементи культури слов’ян на заняттях зі слов’янських мов у 

системі підготовки філологів 

Лукаш Галина Павлівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української філології і культури Донецького національного університету 

(м. Вінниця) (Україна) – Еволюція уявлень про духовність в українській 

культурі. 

Ніколаєва Алла Арсенівна, викладач кафедри української мови та 

літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Україна) – 

Гармонія християнських та гуманістичних цінностей як передренесансне 

явище в «Ізборнику» Святослава 1073 року. 

Ревук Юрій Олексійович, викладач кафедри світової літератури та 

слов’янських мов Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (Україна) – Гуманістичні ідеали особистості в системі 

поглядів Яна Амоса Коменського та Григорія Сковороди. 
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Рудий Ярослав (Jarosław Rudy), священик, кандидат теологічних наук, 

випускник Папського лятеранського університету в Римі та Люблінського 

католицького університету Йоана Павла ІІ, викладач Вищої духовної 

семінарії в Городку Хмельницької обл. (Україна) – Wartość ludzkiego 

cierpienia w nauczaniu biskupa Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Kościoła 

rzymsko-katolickiego Jana Olszańskiego. 

Свідерська Юлія (Yulia Sviderska), аспірантка кафедри педагогічної 

біографістики Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ 

(Польща), музичний керівник Курсів органної музики у Вільнюсі (Литва); 

Подлюк Анастасія (Anastazja Podluk) – студентка ІІ курсу факультету 

польської філології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 

(Польща) – «Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł». Pedagogika miłości 

księdza doktora Henryka Mosinga. 

Слободинська Тамара Степанівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Вінницького державного педагогічного 

університету (Україна) – Кристалізація духовних цінностей через пісенні 

тексти українського гурту «Океан Ельзи». 

Фицик Ігор Дмитрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (Україна) – Ціннісно-пріорітетне співвідношення 

особистісно-суспільної парадигми у системі шляхетської освіти 

Правобережної України (І половина ХІХ ст.). 

Фуркало Вікторія Станіславівна, Фуркало Володимир Ісакович, 

кандидати філософських наук, доценти кафедри суспільних дисциплін 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(Україна) – Проблема суспільства у сучасному російському богослов’ї. 

Шаповалова Наталія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології і культури Донецького національного 

університету (м. Вінниця) (Україна) – Формування ідентичності 

особистості в полікультурному середовищі: етнолінгвістичний аспект. 

Шпичко Неля (Szpyczko Nela), кандидат гуманітарних наук, науковий 

працівник кафедри культурознавства Університету Марії Кюрі-Склодовської 

в Любліні; Владислав Рожков (Rożkow Władysław), студент інституту історії 

Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ (Польща) – Ojciec 

Władysław Wanags MIC – Siewca żywej wiary na Podolu w okresie radzieckiego 

totalitaryzmu. 

 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(Українсько-польський центр) 

 

1. Звіти керівників секцій. 

2. Прийняття ухвали конференції. 


